
První kroky k nalezení vlastního
stylu.....

Co budete potřebovat?

Chvíli klidu a dobrou náladu :-) ( pokud procházíte těžkým obdobím,
nechte si toto cvičení až na vhodnější dobu!)

Pak už stačí jen tužka, papír, otevřený šatník a otevřená mysl :-)

1. Nejdříve si oddělte oblečení na hromádky!

V první budou kousky, které Vám někdo daroval ( těm se budeme
věnovat později).

V druhé budou věci, které nosíte stále dokola! Vaše oblíbené kousky!

Ve třetí budou kousky, které máte jen pro zvláštní příležitosti (divadlo,
ples, výlet do hor).

Ve čtvrté ty, které nenosíte! Už se Vám z nějakého důvodu nelíbí,
necítíte se v nich dobře, nesedí Vám.

Pak si projděte jednotlivé hromádky. Jaký Vás naplní pocit, když se na
hromádku podíváte? Zapište si to, hned si to napište. Pak to totiž
zapomenete, věřte mi :-)

První hromádka ve mě vyvolává....klidně si kousek oblečte, napište si
úplně upřímně, jak se v něm cítíte!!

Bez ohledu na to, od koho je, jestli se to podle Vás hodí k vašemu věku,
postavě, barvě vlasů a pod....

Následně si prohlédněte tyto obrázky a ke každému si napište, jaký
máte z toho oblečení pocit, jak se vám líbí? Jaká z něho jde energie k
Vám?



A teď se znovu podívejte na kousky, které jste označila za své top!

Jsou podobné těm na fotkách? Shodují se, či jsou úplně jiné?

2. úkol bude jít do obchodu a vyzkoušet si modely, které se
vám na fotkách líbí! nebojte se obléct to, co byste si třeba
nikdy nezkusila!

Co je tady důležité je pocit! To jak se budete v daném kousku cítit
prvních 4 vteřinách...Potom už nastupují obavy a myšlenky typu: na
tohle nemám postavu, věk, to přeci nesedí k mé práci, co by na to řekl
partner!? ...

Na tohle zapomeňte! Důležitých je prvních pár sekund!! To jste vy :-)


